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Bydfak Ruge dowodził u Prutza, że 
„Szekspir nie jest poetą dramatycznym", gdyż „nie 
miał systemu filozoficznego'', natomiast Schiller, 
jako zwolennik Kanta, jest truły (prawdziwym) „poetą 
dramatycznym". W odpowiedzi Prutz napisał „Obronę 
honoru Szekspira" („Ehrenrettung Shakespeares")! 

Marks do Engelsa 
24 listopada 1858 (18. II str. 430) 

* 
Ten nicpoń Roderich Benedix pozostawił po sobie 

smrodliwy zapach w postaci grubego tomu przeciwko 
„szekspiromanii", w którym niezmiernie szczegółowo 
cluwodżi, że Sz(ekspir) nie dorówńuje nie tylko na
szym wielkim poetom, lecz nawet poetom współczes
nym. Trzeba wi~c c-hyba ściągnąć Sz(ekspira) z jego 
piedestału , by postawić na nim R. Benedixa z jego 
grubym zadkiem. W jednym tylko pierwszym akcie 
Merry Wives (Wesołych kumoszek) jest więcej życia 
i prawdy niż w całej literatur ze niemieckiej, a jeden 
Launce ze swoim psem Crabem jest więcej wart niż 
wszystkie komedie niemieckie razem wzięte. Ale za 
to ten jołop Benedix będzie snuł równie poważne, co 
i tanie rozważania na temat bezceremonialności, z ja- _ 
ką sobie poczyna Szekspir przecinając krótko węzeł 
dramatyczny w fi~ale i skracając przy tym - w ży
ciu oczywiście nie uniknioną - nudną gadaninę. 
Habeat sibi (niech mu będzie). 

Engels do Marksa 
Londyn, 10 grudnia 1873 (19 str. 383) 

Marks l Engels, O literaturze l sztuce, 
Kslątka l Wiedza - 1958 
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Sen nocy letniej" podziwiać trzeba, 
rozmiłować się w ·~im, ale go tłomaczyć niepodobna ... 
poeta chciał go mieć taką fantaz!ą, któreJ tęczow~ 
barwy rozłożyć się nie dadzą ... a Jednak.:. ~ak w _te.1 
nocy Puk, tak ludźmi „dola" . rz1:1c.a i:aJdziw~czmeJ, 
nie tylko losy ich, ale serca zmiemaJąc .1 uczucia. Pod 
wpływem tej siły nadziemskiej, któreJ ulega naw~t 
duchów królowa kochankowie nienawiść ku sobie 
czują, poczwary ~tają się ideałami, _zmiei:iają _się ser: 
ca, przetwarzają charaktery ... Tą siłą ~aJemmczą _cóz 
jest, jeśli nie namiętność, pod któreJ pa~owan_iem 
szał ich ogarnia. Namiętność ta mieszkać moze w Jed
nem niczem, obudzi ją nie dostrzeżona kropelka, wy
ciśnięta z napozór najniewinni~jszej. roślin~. ~en ten 
nie jestże to życie nasze? to zbiorowisko naJrózn?rod
niejszych żywiołów, nie jestże to naj~rawdzi~s.zy 
obraz świata w którym sztukę reprezentuJą rzemiesl
nicy, potęgę' kwiatek, miłość ośla głowa_. .. itp. Iro
niczny wyraz dramatu jest w głębi powaz~ym, ozna
cza on może wiekuisty ból bezsilności człowieka, który 
tak jak nic nie może i wcale nic nie rozumie .. P~nad 
nim jednak stoi wszechwładna potęga sprawiedliwa, 
która uczyniwszy go losów igraszką, zwraca na drogę 
mu przeznaczoną i w przebudzeniu szczęściem go na
gradza. 

J. I. Kraszewski 
z objaśnień do „Dziel dramatycznych 
Williama Shakespeare" t. XIII, Gebeth
ner i Wolff, Kraków ia95. 

( ... ) Niektóre utwory Szekspira całe 
są baletem w szerszym sensie, np. „S~n nocy let
niej" poza tym wstawki baletowe były istotnym ele
ment'em ulubionego motywu tej epoki: teatru w tea
trze. Balet dawał sztuczność d_rugiego stopnia, po~ad 
przedstawieniem. Niepotrzebny za to był zwyczaJnY 
taniec. 

( ... ) Najmniej poważny utwór Szekspira „Sen nocy 
letniej" kwestionuje nie tylko sens, ale i realno~ć 
świata. Gdzie kończy się życie, a gdzie zaczyna się 
bajka nie wiadomo. Pomostem między światem je~
nym 'a drugim jest zwątpienie .. Być mo_że S~~ksi;>ir 
spełnił w teatrze tę samą rolę, Jaką w filozofii miał 
Kartezjusz. 

Andrzej Ban2ch 
Wybór maski, Wyd. Lit. 19ri2 

Gdyby tę komedię pisał Freud, jed
nym z przedmiotów porywów miłosnych Lyzandra 
czy Demetriusza zostałaby matka któregoś z nich. 
Szekspir ukazuje tylko olbrzymią irracjonalność 
tkwiącą w ludzkim kochaniu, które „chłodna" forma 
obrzędu zaślubin musi uładzić, uczynić czymś społecz
nie znośnym i biologicznie twórczym, kolebką nowych 
ludzi, prawdziwych, żyjących i to nie tylko wyobraż
nią. Gdyby Freud pisał „Sen nocy letniej", poranek 
mógłby być powrotem do wykrzywień, inhibicji, przy
duszenia przez konwencję prawdziwych, tkwiących 
w człowieku sił, które sen wyzwolił. Ponieważ pisał 
sztukę Szekspir, mamy przejście z jednej krainy cza
rów do drugiej. W jednej doszły do głosu w wyobra
żonych postaciach najróżniejsze zapędy, pragnienia, 
omamy, którymi może kusić człowieka powierzchnia 
spraw. W drugiej zachwyca człowieka-mieszkańca 
ziemi zwykła, ale wspaniała „jawa", bo do niej jest 
pod wielu względami dostosowany. Jej cudowność 
jest po prostu „tylko" taka, jaką potrafi być cudow
ność rzeczywistości. Można naturalnie i tej ostatniej 
nie dostrzec. Sowy, mrużące z lękiem oczy wobec 
światła słońca, są realnym faktem i są nim też ludzie
-sowy, którzy, powiedzmy, przesiedzieli noc w knaj
pie (albo nawet w laboratorium) i rano czują się „wy
pluci"; nic ich w tej chwili nie porusza uroda świata 
wokoło. Nie zmienia to samej urody i tego wyższego 
„czarodziejstwa" rzeczywistości, przelewającego się 
w szumie potoków czy choćby w głosach ogarów po
śród lasu, które tak kochał Tezeusz. (Nie zmienia to 
ważności trwałego połączenia mężczyzny i kobiety, 
miewa ono też swoją poezję). 

The best in this kind are but shadows; (V, I, 213) 

Najlepsze sztuki są tylko cieniem rzeczywistości 
(przekł. K. I. Gałczyński) 
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( ... ) Sądzę, że przy całym docenieniu wspaniałości 

rozsądku wielkiego twórcy, powinniśmy się zdobyć 

na odwagę bronienia go przed nim samym. Wyobraź

nia może być zwodnicza i odciągać od rzeczywistości, 

ale to ona umożliwia twórczość i działanie, które rze

czywistość nieraz odnawiają. Tu romantycy, przy ca

łej ich przesadzie, „dopowiedzieli" czasem do Szek

spira rzeczy wielkiej wagi. 

Kochankowie rozbudzeni ustalili swoje uczucia te

raz już tak, jak „powinni", i zgodnie z (przygotowa

nymi przez akt pierwszy) sympatiami widowni. Za

chęta Tezeusza umożliwi dwom rozradowanym parom 

uroczystości zaślubin, złączonych z jego własnymi. 

Uświetni ten obchód przedstawienie rzemieślników. 

Trzy pary młodzieńców - jedna od początku 

tkwiąca w rzeczywistości, dwie stanowczo jej przy

wrócone - będą patrzeć na mimowolną parodię mi

łosnych perypetii wiernych serc. Parodia jest mimo

wolna, bo aktorzy nie potrafią się wmyśleć w sens 

swojej gry. O ile zbytek wyobraźni mógł być skryty

kowany przez Tezeusza, o tyle tu efekty komiczne 

wywołuje jej brak u prymitywnych aktorów. 

Przemysław Mroczkowski 
„Sze k spir elżbietański i żywy" - Wyd . Lit. 1066 

MACIEJ SZYBIST 

en nocy letniej" to sztuka meJasna. 
Ciemne dla rozumu są zawarte w niej znaczenia, cho
ciaż skądinąd odkrywamy je w sobie z poczuciem 
oczywistości. 

Niejasne są też same symbole, bo nie pojawiają się 
one tu w swojej pierwotnej świeżości, lecz przeka
zywane są pod maską alegorii, zdeformowane przez 
obiegowe wątki literackie. 

* Z tych obiegowych, zdawkowych, wytar
tych motywów, postaci aż do znudzenia używanych, z ca
łego śmiecia literackiego zostaje skonstruowany przez Szek
i;pira Kosmos. Samodzielny, uniezależniony od chrześcijań
skiej wizji świata, odwołujący się do neoplatoników i do 
tradycji gnozy. 

* Swiat - Kosmos w sztuce składa się 
Jak nakazuje pierwotna formuła wszelkich kosmogonii 
z dwóch przeciwstawnych części : 

Pierwsza to sfera społeczna, polityczna, obyczajowa, 
prawna; to dwór Tezeusza, prawo Aten. Książę jest 
świetny, prawo jest jedno, moralność wyznacza miarę czy
nom, obyczaj normuje istnienie jednostek. 
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Druga sfera to ta, gdzie istnieje indywiduum zbratane 
z siłami pierwotnymi, z przyrodą, płcią, wolą, energią, ma
rzeniem. Rządzą tam Oberon i Tytania - bóstwa streszcza
jące w sobie pierwotno~ć. jedność, amorficzność, bezpłcio
wość czy dwupłciowość, orgiastyczne napięcie bliskie zwie
rzęcości; słowem - wszystkie te sfery ludzkiego doświad
czenia, które występowały w obrządkach odnowienia przy
mierza między rozdzielonym światem dnia i nocy, biologii 
i prawa, materii i ducha. Nie be:i powodu więc rzecz cała 
dzieje się w noc sobótki, gdy tradycyjnie odnawiano przy
mierze z przyrodą, gdy zapewniano sobie przychylność wód 
przed nadchodzącymi żniwami. Szekspir sprawy generalne 
osadza w ludowym obyczaju i w porządkującym istnienie 
ludzkie symbolu równocześnie. 

* Zaprojektowany przez Szekspira świat 
odbudowany z ułomnych elementów literackich, jest świa
tem pełnym i zarazem światem zrelatywizowanym. Żadna 
z jego czE;ści nie jest lepsza od drugiej, żadna z nich nie 
może być jedyna. Obie tworzą święte, pierwotne dopełnie
nie się przeciwieństw, które jest jedyną prawdą o rzeczy
wistości. 

Jest to prawda dostępna dla wtajemniczonych. Ci, co 
stracili kontakt z zasadą świata (taką postacią w sztuce 
jest Tezeusz), będą opowiadać się za generalizacją jednego 
tylko z obu aspektów. Będą albo oburzać się na bezład mo
ralny natury, na niepochwytność świata wyobraźni, poezji, 
miłości, egzystencji - lub odwrotnie, będą pogardzać pra
wem ludzkim gloryfikując anarchiczną, na pół zwierzącą 
wolność natury. 

* Pojmowanie tego zespolonego rozdwoje
nia nie było dostępne wielu interpretatorom sztuki. „Sen 
nocy letniej" pojmowano tradycyjnie jako bajkową kome
dię, pogodną, pełną elfów i wróżek, zakończoną pogodnym 
snem, który przynosi szczęśliwe rozwiązanie. Łagodny ksią
żę Tezeusz przebacza psotnym kochankom i sztuka kończy 
się potrójnym weselem. Taka interpretacja opiera się tylko 
na jednym aspekcie szekspirowskiego świata - na rzeczy
wistości dnia, prawa, rozumu. Z tej perspektywy świat la
su, mitu, magii, instynktu płodzenia jest jedynie snem 
i to snem ocenzurowanym. 

* Inni interpretatorzy starali się pojąć 
sztukę tylko w kategoriach rzeczywistości nocy i biologii. 
Taka interpretacja jednak także prowadzi do wykrzywień, 
podobnie jak każda interpretacja historii z punktu widze-
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nia psychologii jednostki. W takich ujęciach królestwo Obe
rona i Tytanii kipi od seksu pół zwierzęcego, pół obrzędo
wo-magicznego, jest to erotyczne pandemonium, które mie
szając płeć i zwierzęcość rozsadza kształty rzeczywistości 
swoją siłą. -

* Ale przecież świat dnia istnieje w „Snie 
nocy letniej" i ma swoje prawa. Inna rzecz, iż prawa te zo
stały podważone przez istnienie i to dosadne istnienie świa
ta mroków i przyrody. 

Żaden bowiem z tych zakresów i żadna z tych interpre
tacji nie są słuszne, bo nie są pełne. Racja jest po obu stro
nach. Kosmos Szekspira ma dwie zasady: pierwszą jest jego 
zupełność, drugą relatywność. 

* Rzeczywistość ludzkiego świata społecz
nych praw, oglądana z perspektywy mitologicznego stanu 
zjednoczenia z chaosem płodzącym, musi się wydawać nie
zbyt poważna. I taką jest w istocie. Ale i rzeczywistość 
przyrody i płodzącego instynktu nie jest u Szekspira tym, 
czym była dla filozofów życia. Jest groźna i niepokojąca. 
Nie jest ani błogostanem ani wyzwoleniem. Przede wszyst
kim jest formą obrządku a poza tym świętością, której na
leży się obawiać. Kochankowie zamieszani w ten świat da
ją się mu uwieść ale zarazem wzbudza on w nich lęk. Ten 
świat zagraża im bowiem jako ludziom, mogą w nim znik
nąć, roztopić się, zamienić w nimfy i faunów. Mogą zniknąć 
ze świata ludzi tak, jak znikały z niego menady, kobiety 
opętane orgiastycznym kultem Dionizosa„ który jest prze
cież pierwowzorem Oberona. 

* Sztuka jest wymierzona przeciw poło
wiczności. Zwłaszcza przeciw zadufanemu mmemaniu, ze 
ten zakres świata, który jest domeną wyobraźni, który 
tylko dla nie jest dostępny bo przez nią tworzony - prze
stał istnieć, że można całą rzeczywistość podporządkować 
tylko prawu dnia i zbiorowości, że cała rzeczywistość tylko 
temu prawu podlega i w prawie tym znajduje wytłumacze
nie. 

* Tak ·~mierna w sztuce książę Tezeusz, po -
lityk, wojownik i dyplomata. Podbił królestwo Hipolity 
a jest na tyle zręczny, że jeszcze pojmuje ją za żonę. Jest 
pragmatyczny i układny. Nagina prawo do swojej woli czy 
do potrzeby chwili raczej niż liczy się z jego zasadami. 
Kiedy stanie się coś niezrozumiałego - jak scena z ko
chankami napotkanymi rano w lesie - natychmiast reaguje 
tak, aby włączyć wykraczającą poza zakres prawa sytuację 
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w jego obręb, nawet łamiąc własne słowo. Tak bowiem jest 
wygodniej. 

. . . * Ale nie wie Tezeusz władca nowoczesny 
k1eruJą_cy s1~ tylko „zimnym rozumem", że niezależnie od 
wd łasneJ wc..Ii pozostaje w zależności od świata którego nie 

ostrzega, lub dostrzec nie chce. ' 

.. l'li~ wie, .iż prawo_ pozba?'ione pozaprawnej, wypływają
~eJ _z 1:idyw1?ualno~c1 . a takze. z kosmicznych prawd, energii 
1st.mema zab1łob~ zyc1e tak, Jak uśmierca się owada nabi
J~Jąc g~ +n~ .szpilkę. Paradoks relatywizmu obu zakresów 
:zeczyw1s.osc1. sprowadza się w tym przypadku do faktu 
ze. napuszo?e. 1 streszczające się tylko do górnolotnych fra: 
zesów '.11a ~zenstwo _Tezeusza, jest błogosławione przez Obe
~o~a-Dwmzos_a,_. ktory dla swojego chłopca jest w stanie 
~.wiat. przew:oc1c d? gór! nogami. i. przez Tytanię, poświęca
Jącą Jego łi;ize r:iałzeńsk1e tak of1cJalne i tak dostojne, choć 
P:zed chwilą Jeszcze zażywa_ła rozkoszy z pół człowie
k1~m - pó~ osłe~. Powodzenie, panowanie i szczęście ro
dz11:in.e będzie uwazał Tezeusz za wynik swojej mądrej poli
tyki. 1 ro~u.mnego postępowania. Nie wie, że sprawili to bo
?ow~e lesm, którzy są mu przychylni tylko dlatego że bawi 
ich Jego zaślepienie i pyszałkowatość. ' 

. * Na pranicy tych dwóch światów z któ-
ryc~ Jednem:i brak kształtu a drugiemu energii i 'prawdy 
krązą mło~z! kochankowie. Ich miłość na początku sztukf 
to tyl~o me.Jasne przeczucie. To miłość bezosobowa spro
t?d~aJąca się do akceptowanego prawa zbiorowości 'nieza
ezm~ od t~go czy się na to prawo powołuje czy 'się mu 
pr_zec1wsta~ra. Jeszcze w lesie będzie wspominać Helena że 
Je~ _Deme.tnusz. prze~ ca!ymi Atenami chwalił się jej ~i
ło~c~ą .. Widać, ze wazne Jest dla niej nie to, co jest w mi-
ł~sc1 IStot~, lecz to, co jest pozorem. Widać też z tego że 
me potrafi _ona - jak nikt ~ pozostałej trójki _ znaieźć 
dystansu m1ęd~y sprawą swoJego uczucia a formą w któ-
rą przyobleka Je obyczaj i społeczność. ' 

. ": Nauczą się tego w noc świętojańską. Noc 
t? będzie dl.a nich .cz.asem inicjacji a więc nauki. Dowiedzą 
s~~ "':"szsytk1ego o miłości i o świecie, z którego pochodzi 
Nie Jest ona zawarta . w górnych frazach wypowiadanych 
p:zez Teze1;1sza do swojej narzeczonej. Jest w tym co czy
~1 <?ber~n 1 w tym co przeżywa Tytania. Kochanok'owie po
zr;aJą więc te zakre~y życia, które przedtem były dla nich 
~1eobecne. Zanurzeni w biologii i w płodnej materii chaosu 
~ pokzarozum?wego . prawa, narzuconego przez pożądanie 
1 roz osz, WYJdą z tej kąpieli odmienieni. 
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* Zrozumieją, że są indywidualnościami. 
A to zrozumienie da im dystans do obyczaju i prawa, które 
dawniej było dla nich jednoznaczne i niezaprzeczalne: na
wet wtedy, gdy było im przeciwne. Pos iądą tajemnicę 
o dwoistej budowie świata, zobaczą jego drugą twarz, która 
jest także ich wewnętrznym obliczem. Dlatego też będą 
mogli sceptycznie i pokornie zarazem poddar się prawu gdy 
ich spotka rano w osobie Tezeusza. Nie będzie tam ani za
klęć ani przysiąg. Ograniczą się tylko do konwencjonalnej 
postawy błagalników, uzyskają przebaczenie i pozostaną 
już w tym obłudnym świecie dworu. Dopasowani do niego 
już dosk onale - bo znający jego tajemnicze kalectwo: iż 
jest on udaniem, pozorem, niekoniecznym paradoksem wo
l::' ec zasad, które objawiły im się w nocy. 

„. Sztuka przemawia do nas językiem wy
tartych alegorii, ledwie rozróżnialnych, symboli. Czasem 
tylko dalekie echo znaczenia objawi się tajemniczo spod 
wytartego znaku, czasem tylko zastanowi niespodziewana 
obecność niezrozumiałego na pierwszy rzut oka i niepo
tr zebnego niby to elementu sceny; elementu, który intrygu
je, miesza szyki interpretacyjne, rozdwaja znaczenie, odcią
ga ze ścieżki banalnych skojarzeń. Rola przedstawienia jest 
w tym, żeby tropy te uwidocznić, słabe sygnały uczynić 
zrozumiałymi, niejasnym znaczeniom nadać ich istotną 
\vartość i sens - a sens ten jest niebłahy. Trzeba wywi
kłać go tylko z naszych automatyzmów, ze słów, z litera
tury, konwencji, stylu, maniery. 

* Szekspir dokonał tego konfrontując licz
many literackie z konkretami swojego czasu, z ważnymi 
sprawami swojego kręgu kulturowego i swojej epoki. Kon
frontując to, co było już w jego epoce wytartym banałem, 
z tym, co było jeszcze nienazwane i tajemnicze, nazwał to 
drugie i ożywił to pierwsze. Życie tej sztuki nie płynie 
z tego, co jest jej budulcem, ale z tego, co jest jej przed
miotem, co jest przez nią nazywane. 

Przedstawienie przenosi szekspirowskie konwencje w rze
czywistogć naszej kultury. Bez tego zabiegu. konfrontacja nie 
mogłaby się dokonać i alegorie nie odsłoniłyby swojego 
oblicza, będąc dalej niezrozumiałą, choć może i „kultu
ralną", zabawą klockami literatury. 

MACIEJ SZYBIST 



Jan Błoński 

ny bywają wspomnieniem lub proroc
twem: nostalgiczne czy wróżebne -
ładowi dnia przeciwstawiają kaprysy 
nocy, zamiarom śmiertelnych - żąda
nia bóstw, koniecznościom świata -
pożądania serca. Zaledwie tolerowane 
przez władców - czyż szekspirowski 
Tezeusz nie odnosi się do przygód let
niej nocy z niedowierzaniem i niechę
cią? - oddane zostały w zarząd kapła
nom i poetom: to przecież Puk żegna 

widzów przedstawienia, przypominając, że ze wszyst
kich postaci on właśnie stoi najbliżej pisarza. Nie 
jesteśmy odpowiedzialni za nasze sny, ale nasze sny 
odpowiadają za nas: odpowiadają na pytania, które 
stawia pragnienie, podświadomość, pożądanie. Dlate
go też, choć lekceważone za płochość i nieodpowie
dzialność, nocne marzenia bywały od najdawniej 
uważane za dziedzinę prawdy ... i n n ej prawdy, 
prawdy, do której lepiej się nie przyznawać (albo 
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przyznawać ostrożnie), prawdy równie wstydliwe j co 
upajającej . Sny są aspołeczne, niestety czy raczej 
na szczęście. 
W końcu tyleż się snu boimy, ile się w nim lubu
jemy. Łatwo kwitować go uśmiechem pobłażania albo 
machnięciem ręlcą. Pozostawiamy go dzieciom i poe
tom, tym dużym dzieciom. Psychologowie twierdzą 
jednak, że dzieci?'istwo kształtuje dojrzałość, poeci 
zaś lubią udowadniać, że marzenie nocy rządzi po
stępowaniem dnia. Szekspir, który nie był natrętny, 
pozwolił nam w swoim „Snie" zobaczyć zabawę 
i rozrywkę, wyobraźni. Jednak najpogodniejsza z ko
medii wielkiego Anglika ma swoje groźne i niejasne 
strony, jeśli w jej obrazach zobaczyć pragnienia, zaś 
w czynach postaci uczucia. Dosłowny tytuł brzmi: 
„A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM", „SEN NOCY 
Z POŁOWY LAT A". Połowa lata to raczej połowa 
roku, dzień slonecznego przesilenia. W wigilię świę
tego Jana odwieczna magia pozwala na wszelkie ka
prysy i najbardziej niepokojące metamorfozy„. 
Szekspir wiedział przed Freudem, że po światach 
snu hula pleć . Władcą sennych duchów jest Oberon , 
Oberon zaś dlatego obraził się na Tytanię, że nie 
chciała mu ustąpić bardzo pięknego pazia. Najbar
dziej eteryczna z królowych, władczyni elfów i pa
jęczynek, spędza czarodziejską noc w objęciach osła, 
najgłupszego i najsprośniejszego ze zwierząt. Osobli
we chasse-croise kochanków w lesie pod Atenami nie 
oznacza tylko, że miłość jest zmienna i że starczy 
byle przypadek, aby odmienić pragnienia. Noc świę
tojańska jest nocą orgii i najwznioślejsze wyzna
nia - kto wie? - kryją w sobie pokusę saturnalii. 
Są więc dni magiczne, kiedy wszystko wolno. Jak 
we śnie. Także naturze, której emanacją są szekspi
rowskie bóstwa, nie zbywa na przewrotności . Puk 
jest bardziej zlośliwy niż się przyznaje: reżyserując 
wydarzenia, wtrąca chętnie swoje trzy grosze, z któ
rych co najmniej jeden fałszywy. Zna wszakże miarę 
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jak artysta i dyskrecję, jak mędrzec i sługa. 
Sen jest więc światem na opak. Motyw głęboko ba
rokowy, po którym znać, że Szekspir ogarnia wszys~
kie epoki (przewiduje natręctwa baroku, podobnie 
jak ze średniowiecza wziął pojęcie grzechu i wi:iyJ. 
Nasze pragnienia są pozorem, czyny złudzeniem. 
Wszyscy chodzimy w kostiumach. Porwani zmien
nością, nie umiemy znaleźć oparcia w świe?ie, ani 
tym bardziej w sobie. Gramy kon:edi~ alb? tez se"!' -
świat? - gra komedię ... poslugu1ąc się, niczym pion-

. kami, naszymi osobami. Gdzież stałość uczuć, gdzie 
tożsamość charakteru? dość tchnienia wiatru, ude
rzenia krwi, kropli czarodziejskiego płynu na powie
kach, abyśmy zbudzili się kimś innym. Kiedy słu
chamy zaklęć kochanków, mogłoby się zdawać, że 
będą z nich bohaterowie tragiczni: jeszcze chwila, 
a zgodzą się za własne uczucia umrzeć. Ale nie mi
jają trzy dni, a wszsycy zdążą się i rozejść i pogo
dzić. 
Zmienność zagarnia samą sztukę, wywraca na opak 
przedstawienie. Historia o Piramie i Tyzbe to jakby 
krzywe zwierciadło teatru, w którym siedzimy. Drą 
się dekoracje, z marionetek wyłażą pakuły. Najwięk
szą z komedii jest sama komedia. Jeśli Puk naśmiewa 
~ię z kochanków, to Szekspir z aktorów. Sam z sie
bie - pisarza, aktora - stroi błazna. Popisy rze
mieślników, nie są jednak przypadkowym interlu
dium, dorzuconym dla rozweselenia widowni. Dodają 
jeszcze jeden wymiar snom, w którym nie może za
braknąć niezgulstwa, pokraczności, groteski. Czary 
wołają o parodię, nadnatura wzywa przyziemności, 
poezja grubiaństwa. Za magiczną nawą miłości płynie 
średniowiczny „statek głupców"; tanecznym koro
u;odom szczęścia i wykwintu odpowiada pochód nie
zdarstwa i bredni... odwrotna strona karnawału. 
Wszakże nie należy sądzić, że ten żart jest przypad
kowy. To, co pokraczne, karnawałowe musiało na
wiązywać do dostojnego, poważnego, wielmożnego. 



16 

Rzemieślnicy niejedno więc wiedzą o artystokratach 
i to, co przedstawiają, można łatwo powiązać z ro
mansami kochanków. Podobne wydarzenia - czy 
urojenia? - wracają w odmiennym nastroju, oto
czone tym razem aurą parodii i burleski. W końcu 
można powiedzieć, że każdy ma tu swojego osła, 
i królowa, i dwór, i poeta. 

Wszystko to 
jest jednak cudownie 
zrównoważone. 
Tak jak sen nocy letniej 
nie jest nocą Walpurgii, 
tak teatr szekspirowski 
nie zaprzecza sobie absurdem 
i parodią. 
Sen jest prawdą 
i złudzeniem, 
miłość urokiem i popędem, 
teatr poważną sztuką 
i karnawałową kpiną 
- jednocześnie 
Wszystko 
znajduje swoje miejsce 
uładzone poetycką pałeczką 
największego 
z czarodziejów. 

Jan Błoński 
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„SEN NOCY LETNJEJ" 
w naszym teatrze. 

Jednym z najbardziej imponujących 
osiąg111ięć Stanisława Koźmiana w dłu
goletnim zarządzie naszej sceny była 
seria inscenizacji Szeikspirowsikich. Ten 
obszerny plan konsekwentnie realizo
wany przyniósł osiemnaście premier -
z czego dwanaście było polskimi pra
premierami. W XIX wieku żaden pol
ski teatr nie mógł pochwalić się po
dobnymi sukcesami w. 1Przyswojeniu 
d·zieł wiellkiego A111glilka naszej scenie. 
Nte tyllko .jedinak ilością wyróżniał się 
Kraków w tym zadaniu. Przedstawie
nia Koźmiainowskie były równocześnie 
pierwszą na taką skalę podjętą próbą 
znalezienia scenicznych środków wyra
zu dla Szekspira w Polsce XIX w., 
.próbą szczęśliwie rozwiązaną. Doświad
czenia i zdobycze tych lat stały się 
podstawą późniejszych inscenizacji 
i zapoczątkowały tradycję, która -
dOsikonalona - przetrwała do dzisiej
szych czasów. 
Przed blisko 100 laty, 13 kwietnia 1872 
dał Koźmian premierę „Snu nocy let
niej". Komedię grano w najlepszym 
ówcześnie przekładzie Stanisława Eg
berta Koźmiana, kuzyna dyrektora, 
z słynną ilustracją muzyczną F. Men
delssohn-Bartholdy'ego, której można 
było słuchać jeszcze nie tak dawno 
w filmie Reinhardta. Po trzech przed
stawieniach w Krakowie, pokazano to 
przedstawienie w Poznaniu, w czasie 
letnich występów teatru krakowskiego 
i powtórzono je jeszcze dwukrotnie 
w Krakowie w r. 1873. W wymiarach 
tych lat talka ilość przedstawień ozna
czała znaczne powodzenie. Doceniono 
zresztą odrazu znaczenie wydarzenia . 
W Przeglądzi·e Polskim zabrał głos sam 
Józef Szujski i obszernie ocenił insce
nizację. 

SZUJSKI O PRZEDSTAWIENJU 

Przedstawienie „Snu nocy letniej" należy efo 
trudniejszych przedsięwzięć scenicznych, nie 
tylko z przyczyny koniecznych clekoracji i 
fantastycznych ubiorów ale i dlatego, że na
leży obmyśleć a raczej odtworzyć pewien ton, 
komedii fantastycznej właściwy i dociągać 
do niego czynność osób. Poważny niejako 
a tajemniczy uśmiech powlekać powinien 
fizjonomię utworu a patetyczność ustawiać 
się w przeciwieństwo 'do scen niższej ko
miki, starannie przed trywialnością strzeżo
nych. Dziarskie i pełne zapału towarzystwo 
naszych artystów umiało pójść za radami 
dyrekcji i bardzo dobrze wywiązało się z za
dania. Na kochając·ych parach, duchach i 
rzemieślnikach spoczywa głównie gra w „Snie 
nocy letniej" - a co do trudności jej, ta 
stopniuje się od rzemieślników do duchów, 
tak ze Puk może uchodzić, za najtrudniej
szą w komedi i rolę . .Jakiejż tu potrzeba swo
body, lekkości - ;ak tu wywołać wrażenie 
ducha, które wywalać należy? Bywał to je
den z triumfów zasłużonych panny Goss
mann w dworskim wiedeńskim teatrze. Dy
rekcja trafnie obrała p. Urbanowicz, która 
bardzo dobrze wywiązała się z swego trud
nego zadania. Szybkość i zręczność ruchów, 
deklamacja natura/n '! nic nie pozostawiały do 
życzenia, od czasu do czasu nie zabrakło 
demonicznego błysku ·w oczach, należałoby 
w przyszłych przedstawieniach dopełnić bra
ki studiami jakiego chłopca zuchwalca, swa-
wolnika i dokuczliwca. f ... J • 
Tytania (p. H. Bendówna) ma tyle warun
ków na Tytanię że bez zasługi własnej uro
czym może być w tej roli zjawiskiem. Ale 
Tutania miała zaslunę, pozawala pięknie, mó
wiła dobrze, patrzyła czule na długouchego 
kochanka. [„.] 
Oberon miał wielką zaletę, powagę, powagę 
wielkiego podzwrotnikowego ,motyla, dekla
mował trochę za wybitnie, zanadto po ludz
ku. Piękne jego i pełne barwistości frazesy 
winny płynąć jak szmer wody z wiosennych 
strumieni, aby uczynić efekt pożądany. 

Pary zakochane dobrze się wywiązały z za
dania. W swobodzie ruchów, cieple gry wiele 
w ostatnich czasach postąpiła p. Bauman 
(Hermia) - deklamacja z pełnej piersi i 
z pełnych u :;t , o ' 0, o co by jej starać się 
jeszcze należało. Scena gniewów kobiecych 
była bardzo dobrze oddaną. Panna Kwiatyń
ska (Helena) u:ystępowala w „Tartuffie" po 
raz pierwszy, w „Snie" po raz drugi na na
szej scenie. Ma piękne warunki dla sceny, 
ujmującą powierzchowność, wdzięczny głos, 
twarz i oczy do gry dramatycznej stworzo
ne. Wedle powszechnego zdania bardzo ży
wo przypomina panią Modrzejewską. Dekla
macja jej pełna i wdzięczna, pozy i ruchy 
szlachetne. Stara się o ciąg gry, pojmuje 
rolę i okazuje prawdziwe przejęcie. f„.J 
Pan Leszczyński, nowy także nabytek, po
siada piękne warunki dla sceny, wzrost, po
stawę, glos, który w rolach bohaterskich, 
wybornie służyć mu powinien. Upatrywa
li~my w nim jcdnq dotqd wadę: brak cią

głości w grze, ale nie chcemy mu czynić 
zarzutu, bo role sent:1mentalne nie są dlań 
właściwe. 

Rzemieślnicy by li wuborni. ,Pan Fiszer, pan 
Zamojski i pa n Elcer t:J szczególności grali 
z taką swobodą, w s:yscy zaś z takim szczę
śliwym unikaniem trywialności, że nie po
zostawili nic do · uc.::cn ia . Palma należy się 

benefisantowi. W scenie, w której do ka.tdei 
roli jest gotowym i na wszystko ma rad1:, 
w scenie, gdy obdarzony oślą słową dodaje 
sobie śpiewem otuchy, w scenach z Tytanią 
i jej dworem, nade wszystko zaś w pięknym 
monologu niewypowiadającym do ostatka, co 
mu się §niło, p. Fiszer wzbudzał śmiech ser
deczny, homeryczny, ;aki się tylko dosko
nałym zrozumieniem komicznej sytuacji 
wzbudzić może. 

J. Szujski, Pr•~egl'ld f'ols k i, maj 1872, s. 30~301 

REŻYSER O PRZEDSTAWIENIU 

„Sen nocy letnlef' Szekspira jest zbyt ge
nialnym utworem, zbyt wiele mieści w so
bie piękności i głębokich myśli, abyśmy mo
gli i śmieli dawać jego recenzję naprędce 
i na zawołanie. Powiemy tu tylko, że zda
niem naszym jest to najszczytniejszy, a za
razem najpoetyczniejszy wykład miłości, 
w którym po mistrzowsku połączone: naj
głębsza znajomość serca ludzkiego z naj
wspanialszą fantazją. Główny ten przedmiot 
komedii przeplata Szekspir niezrównanymi 
scenami ludowymi, w których znów wyszy
dzonym jest nadzwyczaj silnie i drastycznie 
to, co byśmy dziś nazwali prowincjonaliz
mem w sztuce, a przede wszystkim wyśmia
ną jest prowincjonalna, drobna, płaska kry
tvka, a raczej mania krytykowania. która 
dała się we zn'llri Szekspirowi. a która 
i dziś jeszcze, mianowicie u nas nieraz, na
ra.ża się na śmieszność i zasługuje na 
chłostę. 

Zdumieliśmy po prostu na widok dokład
ności, z Jaką ta arcytrudna do wystawienia 
sztuka okazała się na nasze.i scenie. Przeci
~t.awienie wczorajsze było dla nas kamie
niem probierczym umiejętności sceniczni~.i 
dyrekcji krakowskicJ. Podobne wystawienie 
„Snu nocy letnie.i" na małej scenie trąci już 
rmi'lwnością; jest w tym coś Laubego, ale 
t~ż Cagliostra. Przy znakomitej wystawie 
wszystkie role były dobrze pojęte i z talen
t Pm, werwą i pojęciem odegrane. W świecie 
h .ntastycznym zachwycała swoją pięknością 
Tytania (panna Brnlłówna), a zarazem poe
tycznością postawy, posuwistym chodem ł 
Q'Tletną uczuciowością, rozlaną 'W całe.t roli. 
Taka Tytania rzf'C7,•wisfo snnwia złudzenie. 
i\le cały honor między duchami należy się 
~ukowi (panna Urbanowicz). Co to był za 
mdyny w swoim rodzaju figlarz. psotnik, co 
tQ za lekkość w ruchach, a jakle diabełko
wate spojrzenie, jakie szyderstwo z ludzi 
i ich sprawek! Trzeba niepospolitego talentu 
ażeby do tego stopnia zapomnieć o sobi~ 
i oddać nadludzką, fantastyczną istotę. W ta
kich to rolach poz„„,; no··,na usposobienie ar
tystvczne I całą jego skalę. Puk nam do
wiódł, że 'pann:\ Urbanowicz .test na obszer
ną skalę artystką. Panna Kwiatvńska w roll 
Heleny dala nam przeczuć czym· ,Jest, a szcze
gólniej, czym będzie jej talent. Albo się 
wielce mylimy, albo też przeczuwamy w niej 
znakomitą artystkę do ról bohaterek lirycz
nych. Uderzył nas zakrój prawdziwie tra
giczny gestów I zacięcie prawdziwie tragicz
ne w głosie. Jui dziś ~esł dużo czucia, dużo 
siły w grze panny Kwiatyńsklej, a jej pięk-

Krall:. Zakł. Grat. Zakład nr a, z. 957(10 6.000 D-7/6296 

ne klasyczne rysy dopomagają jej do od

dania szczęśliwego takich postaci, jak He
leny. Toteż wraz z publicznością przyklaski
waliśmy szczerze tyradom, które z takim 
wypowiada zapałem. - Wszystkie role ludo
we oddane zostały znakomicie. Główna jed
nak postać Spodka, owego Spodka wszech
stronnego i rwącego się do wszystkiego, któ
rego ·tak często spotykamy u nas w Polsce, 
oddał po mistrzowsku p. Fiszer. Winszuje
my młodemu, a tak utalentowanemu arty
ście tej kreacji, w której było tyle prawdy, 
tyle humoru, a także zupełne uniknięcie prze
sady. Faza z :Oślą głową była jedną z naj
lepszych chwil, tak odznaczała się natural
nością i prostotą. Nie możemy także pomi
nąć roli Muru oddanej z wielkim artyzmem 
i finezją przez p. ·Ekera. P. Leszczyński cie
płym odegraniem roli i siłą w deklamacji 
podobał się bardzo. 

Teraz na zakończenie najzupełniejsze uzna
nie dla tłumacza, p. Stanisława Koźmiana, 
wiceprezesa naszego towarzystwa naukowego. 
Połączone są w nim wielka wierność i do
kładność z niezwykłym polotem poetycznym. 
Zadanie było trudne, zwycięstwo tym za
szczytniejsze, a !bez tak znakomitego tłuma
czenia nie doczekaliśmy się byli tak wy
bornego przedstawienia na scenie polskiej 
arcydzieła Szekspira. 

s. Koźmian, Teatr, t. 2, s. 69-70 

Gościnny występ Modrzejewskiej 
w Adriannie Lecouvreur. 

Cokolwiek na
tura i szeroko rozwinięty talent dać 

może artystce, wszystko to łączy w so
bie p. M.odrzejewska, a jeżeli siły glosu 
nie zdolala doprowadzić do tej grzmią
cej intonacji, jaką tragiczne artystki 
zdobywały sobie wrażenie i efekty, to 
za to nikt jej nie przewyższy w naj
delikatniejszym tęczowaniu uczuć, 

w ruchliwej a tak odpowiedniej grze 
fizjonomii, a w końcu w deklamacji, 
która u niej przybiera najżywszą rzec
by można · barwę kolorów, tłumaczą

cych cieniowanie i stopniowanie wy
razu wewnętrznego uczucia. [ ... ] Kona
nie na scenie samo przez się tak wstrę
tne, bywa skalą o jaką rozbijać się 

zwykly nawet niecodzienne talenta. 
[ ... ]'Otóż oprócz tylu innych zalet, ta
lent p. Modrzejewskiej zbadać zdołał 

ową \tajemnicę i idealną prawdą zatrzeć 
grozę nieestetycznego realizmu. P. Mo
drzejewska umie tak umierać na sce
nie, że budzi tylko współczucie i litość, 

a nie wznieca wrażenia odrazy. 

Czas 1870 nr 112 

opr. ~erą Gol 


